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Zawiadomienie skierowane do właściciela: 

-działki nr 509/5 obr. 0002 Bilcza, gm. Morawica: 

 

  Anna Elżbieta Cudzik 

Osoby, których miejsce zamieszkania  jest nieznane i nie                                                                  

może być przez to dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni 

od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w 

BIP Starostwa Powiatowego w Kielcach, zawiadomienie uważa się 

za skuteczne. 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

 o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi 
 

 Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne      

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z 2021 r. poz. 922) uprzejmie 

zawiadamiam, 
że w dniu 15.11.2021r. o godz. 9:00 w obrębie geodezyjnym nr 0002, miejscowości Bilcza, 

gmina Morawica przeprowadzone zostaną czynności geodezyjne związane z podziałem 

nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 0002, miejscowości Bilcza (gm. 

Morawica) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 508/8, 508/9, 508/10, 

508/11, 508/12.  

W związku z tym w dniu 15.11.2021r.  o godz. 09:00 przeprowadzone zostaną na 

gruncie czynności przyjęcia granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i 

budynków jako działki nr 508/8, 508/9, 508/10, 508/11, 508/12 z nieruchomościami 

sąsiednimi. W związku z powyższym proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie, na ww. 

działkach . 

 

 
POUCZENIE 

 
 Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z 

wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami 

tożsamości . 

W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - 

uczestnikami postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2052, z 2021 r. poz. 922)   

 

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności 
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